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DE ZADENBIB

In een moderne bib vind je niet alleen
maar boeken. De Tuinrangers hebben
in de bibliotheek van Laakdal een zaadje geplant met als resultaat een heuse
zadenbib. Uit deze ladekast kan je zaden van groenten, bloemen en kruiden
gratis meenemen. In ruil oogst je zelf
zaadjes en schenk je een deel terug. Zo
blijft onze collectie jong en fris, krijgt ze
een grotere variatie aan zaden én help
je andere gebruikers.

LDC DE VRIENDSCHAP
ZOEKT VRIJWILLIGERS
LDC De Vriendschap is op zoek naar vrijwilligers voor de werking in hun lokaal
dienstencentrum.

• De geschonken zaden moeten onbespoten en droog zijn;
• Verpak ze in stevig papier, bijvoorbeeld in een gesloten envelop;
• Schrijf op de verpakking de benaming van de zaden en het jaar van
oogsten.

Wil je de Tuinrangers leren kennen?
Surf naar www.laakdal.be/tuinrangers-in-Laakdal of kom kennismaken
op de Vejelse Metten.

Naar wie zijn jullie op zoek?
Greet Boeckx: “Wij zijn op zoek naar vrijwilligers om ons te helpen met verschillende taken, o.a. om elke woensdag en
vrijdag te helpen bij de verdeling van warme maaltijden tussen 11.15 u. en 13.00 u.
We zoeken ook helpers voor de de cafetaria tijdens het kaarten op woensdagnamiddag van 13.30 u. tot 16 u.”
Zijn er ook handige Harry’s en Harriettes
nodig?
Greet: “Absoluut! We zoeken inderdaad

NIEUWE TARIEVEN ZALEN ’T FORTUN, ‘T BUURTHUIS EN
DRUIVENRANK
Er zijn onlangs enkele wijzigingen doorgevoerd in de reglementen van de zalen
’t Fortun (Vorst-Centrum), Het Buurthuis (Veerle-Heide) en Druivenrank (Veerle).
In het verleden was er een gezamenlijk tarievenreglement. Vanaf nu kan elke uitbater
of beheerder de eigen tarieven bepalen voor de verhuur van de gebouwen. Hierdoor
zijn er nieuwe tarieven voor de zalen. Wil je een zaal reserveren in het Buurthuis
of Druivenrank? Dan kan je nog steeds terecht bij de uitbaters Kurt en Geert via
www.hetbuurthuis.be. Wil je een zaal reserveren in ’t Fortun? Dat kan je doen via
www.laakdal.be/fortun.
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ook handige vrijwilligers voor de opstart
van een repair café. Tijdens zo een repair
café herstellen we fietsen, elektrische
apparaten, kleding…”
Moet je wekelijks beschikbaar zijn?
Greet: ”We zoeken zeker een aantal vrijwilligers die regelmatig, bijvoorbeeld wekelijks,
komen helpen maar alles gebeurt in onderling overleg en we spreken de planning
altijd goed op voorhand door. Maar je bent
ook welkom als je maar af en toe eens graag
een uur (of twee) kan komen helpen.”

TWEE NIEUWE STRATEN

Laakdal gaat twee nieuwe straten rijker
worden. Ter hoogte van de verkaveling
aan Houthoek nr. 72 zal een nieuwe
straat genaamd ‘Ter Galen’ komen. De
gemeenteraad heeft ook de procedure
opgestart voor een nieuwe straatnaam
voor een zijweg van de Hulstsestraat
voor huisnummers 14A-14K, met als
voorgestelde naam ‘Bronstraat’.

Vrijwilligster Josee
Ik help graag in
het LDC en doe al
eens een babbeltje
met de mensen.
Elke vrijdag kom
ik ook samen met
de breigroep en maken we het gezellig.
Vrijwilligster Arlette
Ik heb een beurtrol en kom altijd
2 weken achter
elkaar helpen op
woensdag en vrijdag. Ik kom ook altijd naar de breigroep
en breng dan iets lekkers mee.
Voel jij je geroepen om het team van
vrijwilligers in LDC De Vriendschap
te versterken? Neem contact op via
tel. 014 84 92 20 of mail naar
lokaaldienstencentrum@dewinde.be.

EEN ZWERFBIB IN ELKE
DEELGEMEENTE

Ruilkast of zwerfbib, hoe je het ook wil
noemen, we hebben intussen al twee van
die mini-bibliotheekjes in onze gemeente.
Eentje met uitsluitend jeugdboeken staat
aan de schoolpoort van GBS De Schans in
Veerle. De andere, met boeken voor jong
en oud, staat vlakbij de assistentiewoningen aan de Oude Tramlijn in Eindhout.
Het principe is eenvoudig. Je neemt er
gratis een boek uit en laat er eentje uit
je eigen collectie achter. Meters Olga &
Lief controleren af en toe of er nog voldoende boeken aanwezig zijn, verwijderen ongeschikte boeken en signaleren
problemen. De bib doet de rest. Wij zien
het echter groter en plannen zo’n kastje
in élke deelgemeente. Daarvoor zoeken
we nog extra vrijwilligers die een kastje
willen adopteren.
Interesse?
Mail naar bibliotheek@laakdal.be
of bel naar tel. 013 67 01 20.

Je voldoet aan een van onderstaande voorwaarden:
• Je hebt recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas;
• Je hebt een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas;
• Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (code van het
ziekenfonds op klevertje eindigt op 1)
• Je hebt een gezamenlijk inkomen tot en met 31.870 euro (verhoogd met 1.660 euro
per persoon ten laste);
• Je bent in schuldbemiddeling of in collectieve schuldregeling;
• Je wordt door het OCMW begeleid omwille van moeilijkheden met het betalen van
energiefacturen;
• Je huurt een woning van een sociaal
verhuurkantoor of sociale huisvestingsmaatschappij;
• Je huurt een woning bij een OCMW of
lokaal bestuur;
• Je huurt een woning op de private huurmarkt met een geregistreerde huurprijs
van max. € 528,57 (of € 578,57 in centrumof grootsteden of vlabinvestgebied).
• Er werd een verzoek tot afsluiting van
gas of elektriciteit ingediend bij de
Lokale Adviescommissie (LAC).
Meer info: Sociale dienst, tel. 013 67 01 10,
socialedienst@laakdal.be

HERINRICHTING VEERLE

Op woensdag 27 april vond er in basisschool De Wissel een infomarkt plaats over de
herinrichting van de dorpskern van Veerle. De inwoners van Veerle kregen informatie
over het ontwerpvoorstel dat de Vorstse Baan (N141), Veerledorp, Diestse Baan en
Oude Geelsebaan (N127) grondig aanpakt. In de toekomst komen er nieuwe fietspaden, veilige kruispunten en de omgeving van de scholen wordt aangepast. Zo wil
het Agentschap Wegen en Verkeer de verkeersveiligheid in de dorpskern verhogen.
Tijdens de infomarkt kwamen de inwoners van Veerle meer te weten over het doel
van het project, de concrete ontwerpplannen en de voorlopige timing aan de hand
van infopanelen en grote uitgeprinte kaarten. Ze stelden hun vragen en uitten hun
bezorgdheden bij Wegen en Verkeer, studiebureau Infrabo en de gemeente. Het
studiebureau finaliseert nu de ontwerpplannen op basis van de input die we ontvingen
tijdens de infomarkt. Tegelijk werkt het aan de administratieve voorbereiding van het
project, zoals de aanvraag van de omgevingsvergunning. Volgens de huidige planning
zullen de werken van start gaan in 2028.
Kon je er niet bijzijn? Op www.wegenenverkeer.be/laakdal vind je de getoonde infopanelen terug en meer informatie over het project.
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ENERGIESNOEIERS

De stijgende energieprijzen zorgen voor ongerustheid. De Energiesnoeiers kunnen je
helpen om energie te besparen aan de hand van een energiescan. De energiescan is
een huisbezoek waarbij de Energiesnoeiers de energetische situatie van de woning
en het gedrag van de bewoners in kaart brengen. De Energiesnoeiers werken in opdracht van distributienetbeheerder Fluvius. Wil je weten of je in aanmerking komt
voor een gratis energiescan door de Energiesnoeiers?

4DE CORONAVACCIN
VOOR O.A. 80-PLUSSERS

Sinds eind mei kregen de 80-plussers een
uitnodiging in de bus om hun 4de coronavaccin te halen in het vaccinatiecentrum. De inwoners van woonzorgcentra
kregen hun prik in het woonzorgcentrum
waar ze verblijven. Vragen in verband
met je vaccinatie? De helpdesk is elke
weekdag van 9 u. tot 13 u. bereikbaar op
tel. 014 56 79 90.
Wees waakzaam voor phishing-mails
of brieven die op een uitnodiging voor
vaccinatie lijken!
Bel bij twijfel de helpdesk,
tel. 014 56 79 90.

CORONA ADVIES- EN HULPLIJN
ZUIDERKEMPEN STOPGEZET

Je kan de corona advies- en hulplijn niet
meer contacteren in verband met vragen
over quarantaine- en isolatieregels. Je
kan op de meeste vragen een antwoord
vinden via de website www.info-coronavirus.be.
Heb je symptomen en wil je weten of je
een test moet doen of heb je een testcode nodig? Surf naar
www.mijngezondheid.belgie.be.

MAANDELIJKS
BABBEL(B)UURTJE

Vanaf september vindt er in het Lokaal
Dienstencentrum ‘De Vriendschap’
in Veerle-Laakdal maandelijks een
Babbel(b)uurtje plaats van de wijkagent.
Het Babbel(b)uurtje vindt elke eerste vrijdag van de maand (2 september, 7 oktober,
4 november, 2 december, 6 januari en
3 februari) plaats en start telkens om
13.00 u. Tijdens het Babbel(b)uurtje kan
je de wijkagent van Veerle-Heide ontmoeten voor een babbel, een vraag, een
melding…
Meer info: Caroline Mensch, wijkagent
Veerle-Heide, tel. 0470 80 20 52,
Facebook: Wijkagenten Veerle-Heide
en Veerle-Centrum, mail:
caroline.mensch@police.belgium.eu.
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Skatepark

AAN DE SLAG MET RESULTATEN
JONGERENENQUÊTE
Naar aanleiding van de jongerenenquête van vorige zomer, startten we sinds kort
met een focusgroepje rond het skatepark. Een 10-tal skaters gingen samen met
de jeugd- en sportdienst op onderzoek naar de mogelijkheden voor de aanleg van
een skatepark in Laakdal. Een van de deelnemers, Wannes Creemers, licht toe
welke stappen al ondernomen werden.
“We bezochten onlangs enkele skateparken in de buurt. In Diest, Tessenderlo en Westerlo lieten we ons inspireren.
We bezochten en beoordeelden ook enkele mogelijke locaties in Laakdal.”
Dat het een moeilijke oefening wordt
staat vast. Verschillende factoren zoals
toegankelijkheid, geluidshinder én kostprijs zijn maar enkele van de vele puntjes waar ze rekening mee zullen moeten
houden in aanloop naar een eigen skatepark.
“Wij zijn alvast heel enthousiast dat
we de kans krijgen om hieraan mee te
werken. Hopelijk kunnen na goedkeuring de werkzaamheden snel van start
gaan en kunnen we onze tricks weldra
tonen aan het Laakdalse publiek!”

MIJN VERBOUWPREMIE

Vanaf 1 oktober 2022 kan je als particulier of bedrijf via één online loket een premie
aanvragen voor renovatie én energiebesparende investeringen. Die eengemaakte
premie geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het
Vlaamse Gewest.

Tot en met 30 juni 2022 moet je de huidige renovatiepremie en/of de energiepremies
van Fluvius apart aanvragen.
Tussen 1 juli en 30 september 2022 kan je de premies (die onderdeel zijn van ‘Mijn
VerbouwPremie’) tijdelijk niet aanvragen.

Vanaf 1 oktober 2022 kan je ‘Mijn VerbouwPremie’ online aanvragen. Vraag je ‘Mijn
VerbouwPremie’ aan tussen 1 oktober en 31 december 2022? Dan mogen de facturen
die je nodig hebt voor de aanvraag tot 27 maanden (2 jaar en 3 maand) oud zijn.
Benieuwd welke premies je kan aanvragen en op welk premiebedrag je recht hebt?
Raadpleeg de simulator op www.mijnverbouwpremie.be.

Heb je een boom aangeplant in je tuin
in 2022? Vul dan het formulier in op
www.laakdal.be/bomenteller. Heb je
een idee voor extra bomen in je buurt?
Laat het ons weten!
omgeving@laakdal.be, tel. 013 67 01 10.

NEDERLANDS VOOR
ANDERSTALIGE KINDEREN
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BOMENTELLER

Via het ‘Bomencharter voor Vlaanderen
(2019-2024)’ engageert Laakdal zich ertoe om in de periode van 2019 tot 2024
maar liefst 2.500 extra bomen aan te
planten. Bomen zijn belangrijk voor
onze ontspanning maar ook voor CO2opname uit de lucht. Ze produceren
zuurstof en zorgen voor een betere
luchtkwaliteit. Ze vormen een geluidsbuffer en beschermen ons bovendien
tegen de schadelijke gevolgen van de
klimaatverandering. Op het openbaar
domein bekijken we waar we extra bomen en bossen kunnen aanplanten. We
roepen onze inwoners, verenigingen en
bedrijven op om hetzelfde te doen. In
2021 werden er zo op het grondgebied
van Laakdal 1.721 bomen aangeplant,
wat de bomenteller in totaal op 2.320
nieuw aangeplante bomen brengt.

DE TOEKOMST IS FAIR!

Je bent jong en je wil wat. Je steentje
bijdragen aan een betere wereld bijvoorbeeld. Jongeren met LEF – die Lokaal actief zijn en zich inzetten voor Ecologie,
klimaat, Fair trade en sociale rechtvaardigheid – willen de planeet beter achterlaten dan ze die aantroffen. Sommigen
van hen doen dat door zelf het goede
voorbeeld te geven in hun persoonlijke
leven, anderen engageren zich op een
structurele manier. FairTradeGemeente
zet elke maand zo’n jongere in de kijker.
Ben jij ook bezig met een betere wereld?
Laat ons iets weten en wie weet kunnen
we zo ook andere jongeren motiveren
om dat te doen!
Meer info: Dienst ontwikkelingssamenwerking, tel. 013 67 01 10, ontwikkelingssamenwerking@laakdal.be.

HOUD JE GELE DOOS IN LEVEN

In januari 2021 ging het project ‘Gele Doos’ van
start. Afgelopen jaar ontvingen alle Laakdalse
65-plussers een invulstrookje om hun gele doos
op te halen bij de lokale apotheek. Hiervan
haalde slechts 27% deze op.

In Laakdal wonen veel kinderen. Ook
anderstalige kinderen die graag hun
Nederlands willen oefenen. Niet zoals op school, maar spelenderwijs via
kinderliedjes, gezelschapsspelletjes of
voorleesmomenten. Is Nederlands jouw
moedertaal en heb je een hart voor kinderen? Heb je af en toe tijd tijdens de
zomervakantie? Of tijdens de rest van
het jaar op zaterdag tussen 10.00 u. en
12.00 u.? Dan zijn we naar jou op zoek!
Geen paniek! We verwachten niet dat je
les geeft. De bib levert de nodige ideeën
en materialen aan. Kriebelt het, maar heb
je enkel beperkt tijd? We maken een beurtrol volgens de agenda van vrijwilligers
waardoor je zelf bepaalt hoe vaak je aan
de beurt bent.
Interesse?
Mail naar bibliotheek@laakdal.be of
bel naar tel. 013 67 01 20.

We willen opnieuw het belang benadrukken van de gele doos. Een gele doos bevat medische informatie die nuttig is voor hulpdiensten tijdens een noodsituatie. Je bewaart de gele
doos in de koelkast omwille van de makkelijke vindplaats. Door een sticker te voorzien
op de binnenkant van de voordeur weten hulpverleners dat er een gele doos aanwezig
is. Zo hebben ze een overzicht van de medische toestand en kunnen ze sneller handelen.
Een gele doos is met andere woorden een bron van informatie voor hulpdiensten, op
voorwaarde dat je de inhoud regelmatig nakijkt en aanpast zodat de hulpdiensten altijd
over de juiste informatie beschikken.
Personen die in aanmerking komen voor het afhalen van deze gele doos ontvingen hiervoor
al een brief. Ook personen met een chronische ziekte komen in aanmerking voor een gele
doos mits een doktersattest.
Haal je gele doos af tussen 1 juni tot en 30 september 2022.
Gele doos is een actie van het Regionaal Platform Ouderenbeleidsparticipatie (RPO) in samenwerking met de
lokale besturen en de provincie.

IKZOEKEENHUISARTS.BE

Ben je op zoek naar een huisarts die
geen patiëntenstop heeft? Dan kan je
terecht op www.ikzoekeenhuisarts.be.
Deze website, gelanceerd door VHKZ
(Vereniging Huisartsenkringen Zuider
kempen) en HVRT (Huisartsenvereniging Turnhout) groepeert alle
huisartsen in de Kempen die nog
patiënten aannemen.

7

Foodsavers

VOEDSELOVERSCHOTTEN
VOOR KANSENGROEPEN
Foodsavers is een lokaal voedseldistributie-platform. Foodsavers creëert
arbeidsplaatsen in de sociale sector. De overkoepelende vzw Milieu en Werk
zal niet meteen een belletje doen rinkelen maar hun zuster-vzw De Kringwinkel
Zuiderkempen doet dat vast wel. Foodsavers zamelt voedseloverproductie en
voedseloverschotten in bij supermarkten en producenten. Wij spraken met
Hilsande Sels, coördinator Foodsavers Zuiderkempen.

MASCOTTE VOOR BRANDWEER
ZONE KEMPEN

Brandweer zone Kempen verwelkomde
recent haar mascotte. De nieuwe mascotte oogt lachend, verbindend, genderneutraal en kindvriendelijk. De look is gebaseerd op het Japanse ‘kawaii’ dat letterlijk
vertaald “schattig” of “lieflijk” betekent.
Ze zetten de mascotte in om de organisatie te ondersteunen in haar preventieve
opdracht naar de burger toe. Denk bijvoorbeeld aan preventietips op social
media, schoolbezoeken, inzet bij opendeurdagen van de zeven kazernes of de
communicatiefotoshoot.

AVONDPERMANENTIE SOCIALE
DIENST

Sinds januari 2022 heeft onze sociale
dienst om de twee weken een avondspreekuur op maandagavond tussen
18.00 u. en 20.00 u. Ideaal als je je tijdens
de dag moeilijk kunt vrijmaken.
Een afspraak maken bij onze sociale
dienst?
www.laakdal.be/producten,
socialedienst@laakdal.be of
tel. 013 67 01 10.
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Wat gebeurt er precies met het voedsel
dat jullie inzamelen?
“Deze ‘saved food’ verdelen we aan sociale
organisaties en kansengroepen. Dat doen
we ook in Laakdal. En we werken hiervoor
nauw samen met de voedselbedeling die
de sociale dienst van de gemeente organiseert. Maar het ‘redden’ van dit voedsel
heeft nog een extra troef, namelijk een aanzienlijke CO2-reductie. Wist je dat één ton
voedseloverschotten in de voedselketen die
nog geconsumeerd wordt, een gemiddelde
reductie van 3,2 ton CO2 betekent?”
Jullie zoeken nog een vrijwilliger?
“Dat klopt. We zijn op zoek naar een
vrijwilliger die met volle goesting het

Foodsaversproject wil ondersteunen en dat
voor een halve tot een hele dag per week.
De uitvalsbasis waar je als vrijwilliger
werkt, is ons depot in Veerle-Laakdal op
de site van Kringwinkel Zuiderkempen.
Daar werk je samen met ons team van vaste
medewerkers.”
Wat houdt dat in, vrijwilliger zijn bij
Foodsavers?
“Als vrijwilliger bij Foodsavers haal je ‘saved food’ op bij lokale supermarkten en
voedselproducenten. Je sorteert, labelt en
stockeert de opgehaalde producten en doet
de voorbereiding van de afhalingen door
onze sociale organisaties.”

Wil je een instrument leren bespelen? Heb je zin om te leren zingen? Musiceer je
graag in groep? Dan wacht de muziekafdeling op jou! Je leert noten, ontdekt maat,
ritme, melodie… alles wat je nodig hebt om een instrument te bespelen. Je kan ook
zelf muziek leren schrijven, je uitleven in de richting Jazz Pop Rock of je verdiepen
in Audio Engineering.

Wat is het aanbod voor vrijwilligers?
“We bieden je een dagtaak van 9.00 u. tot
16.00 u. Een werkdag kan bestaan uit een
halve of een hele dag. Op woensdag werk
je niet. Als vrijwilliger kom je terecht in
een klein maar enthousiast team. Je krijgt
helaas geen vergoeding. We zorgen wel
voor de nodige verzekeringen.”

Of voel je danskriebels? Pirouettes of een grand plié? Klassiek of liever hedendaags?
Kies dan voor de lessen dans. Vanuit je eigen belevingswereld ga je op zoek naar
expressie en vrijheid in beweging. Dansbeleving en dansplezier staan voorop.
Iedereen vanaf 6 jaar (of 1ste leerjaar) kan starten in de academie. Het aanbod is
zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen.

Solliciteren kan via hilsande.sels@
dekringwinkelzuiderkempen.be.

ALLES LOOPT OP WIELTJES

We zien steeds vaker nieuwe voortbewegingstoestellen in het straatbeeld.
Vervoersmiddelen zoals skeelers, steps,
skateboards, monowheels, segways,
hoverboards, rolstoelen, scootmobielen... Het is niet altijd duidelijk aan
welke regels je je moet houden, wat de
juiste plaats op de openbare weg is, hoe
snel je ermee mag rijden…Volgens de
wegcode krijgen zij een andere definitie
dan ‘rijwielen’ bv. fiets of speedpedelec
en ‘motorvoertuigen’ bv. bromfiets,
motorfiets, auto… Het verkeersreglement onderscheidt twee types voortbewegingstoestellen. Een voortbewegingstoestel zonder motor en één met
motor.

Speel je liever met taal? Hou je van verhalen, van vertellen en van personages? Verzin
je zelf graag een scène? Of vind je het spannend om voor een groep te spreken? Dan
ben je hier aan het juiste adres. In de lessen woord leer je vlot en duidelijk spreken.
Met veel fantasie en verbeelding speel je met taal en expressie.

Inschrijven kan online via mijnacademie.be of op het secretariaat tijdens de openingsuren. Alle bijkomende info over de richtingen vind je op amwd.geel.be.

2 NIEUWE WANDELBRUGGEN

De arbeiders van de technische dienst
sloegen dit jaar al twee maal de handen
in elkaar om oude wandelbruggen te
vervangen. Het gaat om de brug aan
wandelknooppunt 362 in Trichelbroek
en de brug aan knooppunt 328 achter
de Ossenstal. Een knap staaltje teamwerk!

OPROEP VERENIGINGENBEURS

We smeden plannen om in de sporthal
een verenigingenbeurs te organiseren.
We bieden verenigingen een unieke
gelegenheid om hun activiteiten te promoten aan een groot publiek - jong en
minder jong. We willen de verenigingen
uitnodigen die ook een aanbod voor
senioren hebben.
Meer info volgt binnenkort op:
www.laakdal.be/verenigingenbeurs2022

Meer info over voortbewegingstoestellen en de regels waaraan je
je moet houden vind je op
www.pzglm.be/nl/tipvandemaand/89.
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ACADEMIE MUZIEK, WOORDKUNST-DRAMA EN DANS

Hoe ziet het profiel van de ideale
vrijwilliger er voor jullie uit?
“We zoeken iemand met een gezonde
fysieke conditie die een Rijbewijs B heeft
en Nederlandstalig is. Affiniteit met
voeding en basiskennis van voedselveiligheid is ook een must. We hopen op
iemand met een ruime geest en voeling
met collega’s binnen de sociale economie.”

SPEELSTRATEN

Ook deze zomer zullen er heel wat speelstraten zijn in Laakdal. Zo krijgen kinderen tijdelijk een veilige plaats in hun eigen
omgeving om al spelend de lange zomervakantie door te brengen. Een speelstraat
moet je op voorhand aanvragen.
Meer info over de voorwaarden waaraan je straat moet voldoen vind je op
www.laakdal.be/speelstraat.
Speelstraten worden aangegeven met
speciale signalisatie. Hou als weggebruiker rekening met de speelstraatregels! Alleen plaatselijk verkeer (enkel
bewoners van de straat) is toegelaten
in de speelstraat wanneer de signalisatie geplaatst is. Het plaatselijk verkeer
verplaatst zich stapvoets. Wees altijd
voorzichtig als je een speelstraat nadert
of gebruik een alternatieve route om je bestemming te bereiken. Laten we er samen
een leuke en speelse zomer van maken!
De lijst met speelstraten vind je
binnenkort op www.laakdal.be/speelstraten2022.

VRIJWILLIGERS
MINDERMOBIELENCENTRALE

De Mindermobielencentrale (MMC)
zoekt vrijwilligers. De MMC is een
dienst die personen met verplaatsingsmoeilijkheden aan vervoer helpt.
Voorbeelden voor redenen voor vervoer
zijn: een doktersbezoek, consultatie in
een ziekenhuis, boodschappen, kapper,
familiebezoek, dagopvang….
Beschik je over wat vrije tijd en wil je
graag je steentje bijdragen aan onze gemeenschap? Dan ben jij de geschikte
kandidaat! Je bepaalt zelf hoeveel tijd
je hiervoor kan vrijmaken. Je gemaakte
onkosten worden vergoed.
Interesse?
Meer info: socialedienst@laakdal.be of
tel. 013 67 01 10.
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VERPLICHTE SCHATTING
BIJ WOONKREDIET
Sinds 1 januari moet er voor elk woonkrediet een verplichte schatting gebeuren van
de woning. Je kan niet langer op basis van
je aankoopprijs een lening afsluiten bij de
bank. Wanneer je te veel biedt voor een
pand, kan je het verschil tussen de aankoopprijs en de geschatte waarde niet lenen.
Concreet betekent dit dat de bank bij de
aanvraag van je woningkrediet een schatting laat uitvoeren.
De banken werken met zowel interne als
externe schatters. Maar bijvoorbeeld ook
met statistische waarderingsmodellen
waarbij je als koper geen extra kosten betaalt. Ook de Nationale Bank verwacht in
de meeste gevallen geen extra kosten voor
de koper.
Eigen middelen waren al belangrijk en blijven dat ook. Maar wat als je over geen of
weinig eigen middelen beschikt? Als het
gaat om de verwerving van een eerste eigendom mogen de banken voor 35% van
hun leningen boven de drempel van 90%
van de waarde gaan. Deze maatregel kan
in theorie de verhitte vastgoedmarkt stabiliseren en naar verwachting dalen op termijn
de prijzen.
Met een schatting weet je beter wat je koopt
maar afhankelijk van de manier waarop ze

de schatting uitvoeren, kan dit een ander
plaatje opleveren. Neem bij de verkoop
altijd een opschortende voorwaarde over
de financiering mee. Hierdoor kan de verkoop enkel tot stand komen als de koper bij
de bank een lening krijgt. Zonder een dergelijke voorwaarde is het niet evident om
een woonkrediet te krijgen als de geschatte
waarde ver onder de aankoopprijs ligt. Op
die manier kom je niet voor een gedwongen
verkoop te staan.

DOE MEE EN WIN!

Al 25 jaar geeft Kempens Landschap waardevolle landschappen, gebouwen en open
ruimten een nieuwe toekomst in samenwerking met lokale besturen. Om dat te vieren
organiseren ze een fotowedstrijd.
Wat moet je doen?
• Maak een foto van jouw favoriet Kempens Landschap-plekje in Laakdal.
• Vertel ons waarom dit jouw favoriete plekje is.
• Stuur de foto voor 31 augustus naar info@kempenslandschap.be
Wat kan je winnen? Een vlucht met een zweefvliegtuig boven één van hun domeinen.
Meer info? www.kempenslandschap.be

VRIJWILLIGERS HAIRE-BUSJE

Vanuit het HAIRE-project hebben we
een busje (8 personen + chauffeur)
aangekocht om groepsvervoer en rolstoelvervoer aan te bieden aan onze
senioren om te voorkomen dat ze geïsoleerd raken. We zoeken nog vrijwillige
chauffeurs. Iedereen met een rijbewijs
B kan en mag met deze bus rijden. We
bieden een opleiding aan zodat je met
een gerust hart de baan op kan.
Interesse? Meer info:
buurtgerichtezorg@laakdal.be of
tel. 013 67 01 10.

ONTHAALDAG NIEUWE INWONERS

Het lokaal bestuur sloeg de handen in elkaar met de participatie-experten van Levuur.
In een participatief traject gingen inwoners, verenigingen en het lokaal bestuur samen
op zoek naar initiatieven om de sociale cohesie in de buurt te bevorderen. Alle inwoners
kregen de kans om mee te schrijven aan het toekomstverhaal van Veerle-Heide.
Tijdens de zomerbuurtbabbels en de buurtbabbelbijeenkomsten kon iedereen mee praten
en denken over plannen en projecten voor het verbeteren van de samenhang in de buurt.
Op basis van alle aanbevelingen gaat het gemeentebestuur nu alvast aan de slag met
volgende actiepunten:
• Doorheen het traject bleek dat er meer informatie nodig is over hoe inwoners,
buurtcomités en verenigingen zelf activiteiten kunnen organiseren en welke
ondersteuning de gemeente daarbij biedt. Hieruit is de brochure ‘Laakdal
Verenigt’ ontstaan. Benieuwd naar deze brochure?
Surf naar www.laakdal.be/laakdal-verenigt-brochure-voor-verenigingen.
• Op vraag van de inwoners komt er een vernieuwd speelterrein aan het Buurthuis.
We bekijken ook de piste om de petanquebaan naar hier te verplaatsen. Na de
zomer volgt een feestelijke opening voor en door de inwoners van ‘de Hei’.

Eind april verwelkomden we alle inwoners die in 2020 en 2021
naar Laakdal verhuisden tijdens de onthaaldag voor nieuwe inwoners. Sinds januari 2022 krijgen nieuwe inwoners in Laakdal
de kans om zich in te schrijven voor het Peter-meterproject. Een
18-tal vrijwilligers staan te popelen om met hen op pad te gaan
en hen wegwijs te maken in onze gemeente. Woon je hier al een
tijdje en heb je nood aan een meter of peter in jouw deelgemeente?

Schrijf je dan in via www.laakdal.be/inschrijvingsformuliernieuwe-inwoner-peter-meter-project. Onze peters en meters
organiseren zelf vrijblijvend activiteiten voor de nieuwe inwoners. Hou hiervoor onze Facebook-pagina en de infoborden in
de gaten.
Meer info: buurtgerichtezorg@laakdal.be, tel. 013 67 01 10.
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PARTICIPATIETRAJECT VEERLE-HEIDE AFGEROND

Nadat de kleuter- en lagere school ’t Schanske in 2019 de deuren moest sluiten, maakten
de bewoners van ‘de Hei’ zich zorgen over de sociale verbinding in de wijk.

HERINRICHTING NIEUWE BAAN (N174)

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) rondde de werken op de Nieuwe Baan ten zuiden
van de rotonde af. De aannemer en onze groendienst gingen daarna nog enkele weken
verder met de afwerking van de carpoolparking, de groenaanleg en werken in de berm.
De aansluiting van de op- en afrit van de E313 richting Hasselt op de Nieuwe Baan en het
kruispunt met de Heikantstraat zijn omgevormd tot een dubbelstrooksrotonde. Zo kan het
verkeer vlotter en veiliger verlopen. Daarnaast is er een breed en vrijliggend fietspad langs
de N174 aangelegd. Het nieuwe dubbelrichtingsfietspad verhoogt niet alleen het rijcomfort van de fietser maar ook de veiligheid. Fietsers moeten de op- en afritten van de E313
niet meer kruisen. Tot slot legde AWV een nieuwe carpoolparking aan, ten zuiden van de
rotonde, met 74 parkeerplaatsen. De carpoolparking wordt ingericht tot een volwaardig
Hoppinpunt, met o.a. fietsenstallingen.
Begin juli zal de Steenweg op Meerhout onder de snelweg E313 definitief afgesloten worden
voor gemotoriseerd verkeer. Om Eindhout te bereiken, rijd je voortaan via de Heikantstraat.
Voor fietsers en voetgangers blijft de Steenweg op Meerhout toegankelijk. Zij moeten wel
voorrang verlenen aan fietsers op de Heikantstraat.
Meer info: wegenenverkeer.be/laakdal

TROOSTPLEKJES

In mei en juni werden de twee eerste
Troostplekjes in Laakdal in gebruik
genomen: eentje aan de kapel van
7 Weeën in Eindhout en een tweede in
de pastorijtuin in Vorst-Centrum. Beide
initiatieven kwamen tot stand door een
samenwerking van Ferm vzw, ’t Fortun
en gemeente Laakdal.
Een troostplek is een groen plekje dat
voor iedereen toegankelijk is, waar je
troost kan vinden en samen met je buurt
of gemeente bepaalde activiteiten kan
ontdekken. Op elke troostplek staat een
paneel met een poëtische tekst en wat
uitleg over het initiatief. In de herfst
worden er bloembollen geplant, die we
in de lente zien openbloeien. Zo staan
ze symbool voor herwonnen veerkracht
en bieden ze troost en nieuwe energie.

GEVELRESTAURATIE
SINT-GERTRUDISKERK

Foto’s © AWV

De Sint-Gertrudiskerk in Vorst-Centrum
is een georiënteerde laatgotische kruiskerk, waarvan de bouw teruggaat naar
het midden van de 15de eeuw. In juni
startten de restauratiewerken aan de
gevel van de Sint-Gertrudiskerk. Naast
de werken aan de gevel, zal ook de
kerkhofmuur gerestaureerd worden.
Zo vormt de kerk en de begraafplaats
een mooier geheel.

UITSTAP KINDERGEMEENTERAAD

Op zaterdag 23 april bezochten onze kinderschepenen- en burgemeester onze hoofdstad Brussel. Ze gingen er langs in het Vlaams Parlement en brachten een bezoekje
aan Mini-Europa. Het werd een ongelooflijk interessante dag voor onze jongeren. Zo
eentje waar hun mondjes ver van open vielen en ze nog heel lang over zullen praten.
We zijn benieuwd wat voor ideeën zij opdeden en met welke toekomstplannen ze
binnenkort komen opdraven! Iets om naar uit te kijken!

De uitvoering van deze werken brengt
mogelijks hinder met zich mee.
Meer info: www.laakdal.be

CAPELLEBEEMDEN

In Vorst-Meerlaar krijgt de site
Capellebeemden met woningen/appartementen, een ontmoetingscentrum en handelsruimten stilaan vorm.
Binnenkort zullen we de concessievoorwaarden voor het ontmoetingscentrum
met verschillende zalen en het café publiceren op onze website.
Meer info:
www.laakdal.be/capellebeemden
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uitneembare
vrijetijdsgids

OP UITSTAP NAAR IEPER

OP WANDEL MET STABBEL

In 2011 gingen we voor de eerste keer op
uitstap met de 11-novemberwerking. We
bezochten dat jaar Ieper en omstreken.
Wegens corona kon onze jaarlijkse uitstap enkele jaren niet doorgaan. Maar
dit jaar gaan we voor de 10de en tevens
ook laatste keer terug naar Ieper. Op 24
september vertrekken we stipt om 8.00 u.
aan het gemeentehuis in Vorst-Centrum.
Hoogtepunten van de reis worden ongetwijfeld het bezoek aan ‘Talbot House’ in
Poperinge en ‘brouwerij Kazematten’ in
Ieper. Onderweg stoppen we aan enkele
kleinere bezienswaardigheden.

De Stabbelwandeling is een bijzondere
wandeling voor gezinnen met kinderen,
met toffe Stabbelspellen en een wedstrijd. Stabbelwandel de hele zomer in
de gemeenten Geel, Herselt, Hulshout,
Laakdal, Meerhout en Westerlo. Vertrek
in elke gemeente voor een route van
5 km met Stabbelspel of 12 km voor de
échte wandelaar. Haal de brochure af in
één van de gemeenten of download ze
via www.laakdal.be/stabbel.

’s Avonds is er vrije tijd met de mogelijkheid tot het bijwonen van de ‘Last Post’
aan de Menenpoort in Ieper. Nadien
keren we terug huiswaarts. Er wordt een
lunch en een avondmaal voorzien.

Wanneer? Vanaf 1 juli tot en met 17 september. Vrije wandeling van 5 km of 12
km.
Waar? In Laakdal vertrek je aan het
Buurthuis (Zandstraat 13, 2430 Laakdal)
Organisatie? VVV Toerisme Laakdal

Wanneer? 24 september 2022
Waar? Vertrek aan gemeentehuis,
Markt 19, Vorst-Centrum om 8 u.
Prijs? +/- 60 euro
Inschrijven en bijkomende info?
Tel. 013 67 01 10, vraag naar Fabienne
Janssens

DEMENTIEVRIENDELIJKE
GEMEENTE
Als dementie op je pad komt, dan staat
je wereld op z’n kop. Je verhaal kunnen
delen met mensen die hetzelfde meemaken kan dan een ongelooflijke steun
zijn. Samen een activiteit doen, een infoavond bijwonen, tips uitwisselen. Eens
lachen, je verdriet mogen tonen?
Alzheimer Liga Vlaanderen is hét aanspreekpunt voor mensen met dementie,
hun mantelzorgers en iedereen die geraakt wordt door dementie.

ACTIVITEIT WERELD ALZHEIMER
DAG

Een leuke namiddag samen met personen
met dementie op Wereld Alzheimer Dag.
Wanneer? Woensdag 21 september 2022,
van 14.00 u. tot 16.00 u.
Waar? Cafetaria WZC De Winde Werftstraat 11, 2430 Laakdal (Veerle)
Prijs? gratis
Inschrijven en bijkomende info?
Inschrijven mag maar moet niet:
zuiderkempen@alzheimerligavlaanderen.be
of tel.: 014 53 87 87.

SENIORENFEEST
Op 3 september 2022 vindt het jaarlijks Seniorenfeest plaats in de sporthal.
Marc Boduin (vertelt, leest en speelt), Dirk Van Der Linden (piano) en Natalie
Schoonbaert (zang) brengen de bijzondere productie ‘Dat heet dan gelukkig zijn’, een schitterende hommage aan Ann Christy. Voor een ticketje van
8 euro per persoon krijg je 2 drankbonnetjes en een warme maaltijd aangevuld met
koffie en taart. De gezelligheid en de ambiance krijg je er gratis bij!
Wanneer? Zaterdag 3 september 2022, van 13 u. tot 18 u. (deuren openen om 12 u.)
Waar? Gemeentelijke sporthal Kwade Plas, Kwade Plas 1
Prijs? €8 per persoon
Inschrijven en bijkomende info? Voor 26 augustus 2022 via je OKRA-bond of via het
onthaal in het gemeentehuis.

Laakdal breekt uit
VEJELSE METTEN 2022

INHULDIGING INCLUSIEVE
PICKNICKBANK EN SPEELTUIG

Eindelijk is het zo ver: De 26ste editie van
de Vejelse Metten komt er aan! Het niet te
missen dorpsfeest zorgt op zondag 3 juli
voor een feestelijke start van de zomervakantie in Veerle. Laat je kinderen zich
amuseren op de spetterende attracties en
swing ondertussen zelf mee op het ritme
van steengoede coverbands.

Podiumprogramma
14.00 u.

The Dukes Band

15.45 u.

Daisy and The Diamonds

17.30 u.

Kräkers

19.15 u.

Ladiescover

21.30 u.

Dinner At Nine

00.00 u.

Einde

Forum On!Beperkt zorgde in samenwerking met VZW sport en speelpleinen
‘Dennenoord’ en gemeente Laakdal voor
een rolstoelvriendelijke picknickbank en
speeltuig in speeltuin ‘Dennenoord’. Deze
worden 16 juli feestelijk ingehuldigd vanaf 14.00 u. Iedereen is meer dan welkom!
Bij slecht weer zijn er volksspelen voorzien in de zaal.

SENIORENFIETSTOCHT

Wanneer? 16 juli vanaf 14.00 u.
Waar? Speeltuin Dennenoord, Smallestraat
4, 2430 Laakdal
Prijs & inschrijven? Inkom €1, hiervoor
krijg je een drankje, een pannenkoek en
veel speelplezier.
Meer info? Heb je interesse om mee te
werken aan de toegankelijkheid van gemeente Laakdal? Of wil je graag meer
info over het forum On!Beperkt? Stuur
een mail naar onbeperkt@laakdal.be of
tel. 013 67 01 10.

Op donderdag 8 september 2022 nodigen
we alle Laakdalse senioren uit voor de jaarlijkse seniorenfietsdag, een organisatie van
de sport- en seniorendienst. Een prachtige,
landelijke dagtocht van ongeveer 60 km
staat jullie te wachten. We trekken richting
Molenstede waar we ’s middags lunchen.
’s Avonds wacht er in de gemeentelijke
sporthal lekkere taart om af te sluiten.

MET DE BUS NAAR
BUITENBEENPOP
Vanuit het Forum On!Beperkt willen we
graag (mits voldoende inschrijvingen)
een bus inleggen, voor personen met
een beperking en hun mantelzorgers,
naar Buitenbeenpop in Leopoldsburg.
Buitenbeenpop is een openluchtfestival
dat aangepast is aan de specifieke behoeften en wensen van personen met een
beperking.
Wanneer? 26 augustus 2022
Prijs & inschrijven? Inschrijven voor het
gratis busvervoer kan tot 21 juli.
Meer info en tickets?
www.buitenbeenpop.be
Tickets zijn niet via ons verkrijgbaar.

Wanneer? 8 september 09 u.
Waar? Vertrek aan gemeentehuis, Markt 19
Meer info & inschrijven?
Sportdienst of dienst Senioren,
tel. 013 67 01 10. Inschrijven kan online
op www.laakdal.be/seniorenfietsdag of
bij het onthaal in het gemeentehuis voor
1 september 2022.

Laakdal breekt uit
LEZING TOM SAUER:
DE RUSSISCHE BEER
IN HET NAUW
Op woensdag 21 september 2022, niet
geheel toevallig ‘De dag van de vrede’,
tracht Prof. Tom Sauer de acties van
Poetin in de Krim en Oekraïne te verstaan. Volgens hem heeft het Westen nagelaten Rusland te integreren in de EuroAtlantische veiligheidsarchitectuur. Onze
wereld staat in brand, maar we kunnen
die brand blussen. Tom Sauer pleit onomwonden tegen het doemdenken.

Uiteraard moeten we eerst begrijpen
waarom Poetin Oekraïne onveilig maakt
en er nog altijd vijftienduizend kernwapens zijn.
In zijn boek ‘De strijd voor vrede’ beschrijft Tom Sauer haarfijn hoe al die bedreigingen niet zomaar uit de lucht komen vallen. De complexe gevaren in onze
wereld hebben duidelijke oorzaken die
we vaak zijn vergeten of negeren. De rode
draad in dit verhelderende boek is het
gevoel dat individuen en staten verbindt.
Omdat ze zich genegeerd voelen, vallen
ze ten prooi aan frustratie en woede. Met
alle gevolgen van dien. We kunnen de
strijd voor vrede winnen door te streven
naar meer gezamenlijkheid. Schrijf je in
en kom meeluisteren naar zijn boeiende
visie.
Wanneer? Woensdag 21 september 2022,
van 19.00 u. tot 21.00 u.
Waar? ’t Fortun, Smissestraat 3, 2430
Laakdal
Prijs? gratis
Inschrijven en bijkomende info?
Voor maandag 19 september op
www.laakdal.be/lezing-tomsauer
of telefonisch op 013 67 01 10.
In samenwerking met Avansa
avansa-kempen.be

ACTIVITEITEN LDC DE VRIENDSCHAP
Wekelijks WOENSDAG
Kaarten 13.30 u. - 16 u.
Wekelijks VRIJDAG
Brei en babbelcafé 14 u. - 16 u.
Vanaf september elke 1e vrijdag van de
maand
Zitdag Wijkagente van 13 u. - 16 u.
• 2 september 2022
• 7 oktober 2022
• 4 november 2022
• 2 december 2022
8 juli 2022
Workshop handverzorging: Leer je
handen verwennen met deze workshop. Inschrijven kan tot 1 Juli.
Opgelet bij deze workshop dien je
per 2 te werken.
13.45 u. - 16 u.
Deelnameprijs €15 inclusief drankje en
hapje.
Wat breng je mee? Een rol keukenpapier
13 juli 2022
Zomerbloemstuk maken: breng zelf
een potje of schaal mee en groen.
Wij voorzien bloemen en oase.
Deelnameprijs: €2, 14 u. - 16 u.
15 juli 2022
Workshop Ice-tea maken:
Voor €25 maak je 5 verschillende icetea’s in samenwerking met TheeTijd.
Inschrijven kan tot 7 Juli.
De workshop kan doorgaan vanaf
6 deelnemers.

22 juli 2022
Basis EHBO: Gratis cursus ter opfrissing van eerste hulp
14 u. - 16 u.
27 juli 2022
Blitsküchen bakken:
Een snel maar lekker gebak
€2 deelname, alles inclusief,
14 u. - 16 u.
17 augustus
Spelletjesnamiddag: Speel je graag mee
met Rummikub, kaart, sjoelen, minibiljart… Wij voorzien allerlei spelletjes,
14 u. - 16 u.
Gratis deelname.
24 augustus 2022
Levensboom met jutekoord: We maken een mooie geknoopte boom a.d.h.v.
jutekoord en parels. Deelname €10 per
persoon.
Alle materialen + koffie en iets lekkers
inbegrepen.
9 september 2022
Bloemschikken: breng zelf groen en een
pot of schaal mee. Wij voorzien bloemen
en oase: Deelnameprijs €2.
28 oktober 2022
Allerheiligen bloemstuk: breng zelf
groen mee + een pot of schaal.
Wij voorzien de rest.
Deelnameprijs €2.

ZOMERPODIUM:
DAALMAN EN ISABELLE A
Daalman en Isabelle A zijn sinds hun hitsingle “Jij” van
begin 2020 niet meer van elkaar weg te slaan. Zowel
in de liefde als op muzikaal vlak vonden ze elkaar!
Tijdens hun live duetten spatten de vonken letterlijk
en figuurlijk van het podium. Je hoort originele nieuwe
versies van Isabelle’s bekendste hits, aangevuld met
enkele verrassende covers, telkens afgekruid met die
typische melancholische gitaarpop van Daalman.
Wanneer? Zaterdag 20 augustus vanaf 19 u.
Waar? Pastorijtuin Vorst-Meerlaar.
Prijs? Gratis, inschrijven is niet nodig.

Laakdal breekt uit
IN LAAKDAL

Wil je jouw activiteit zien in deze UiTagenda? Surf dan snel naar
www.uitdatabank.be en voer je activiteit(en) van september en oktober in voor
28 juli. Dan nemen we ze op in de september-editie van dit magazine.

JULI
Vanaf
1/07/2022

Elke dinsdag
tussen 14.00 u. en
16.00 u.

Wakkerdal

Sportivan

Verboekt 115

www.wakkerdal.be

03/07/2022

13.00 u. - 24.00 u.

Vejelse Metten

Sportdienst Laakdal

Veerle Dorp

www.laakdal.be

08/07/2022

13.45 u. - 16.00 u.

Workshop handverzorging

LDC De Vriendschap

LDC De Vriendschap

www.laakdal.be/lokaaldienstencentrum-activiteiten

07/07/2022

vallen duisternis

Openluchtfilm Jimmenas: Lonesome
Cowboys & De Berg van Balen (12+)

Gemeente Laakdal

Pastorijtuin Vorst-Centrum

www.laakdal.be

09/07/2022

9.00 u. - 12.00 u.

Werkdag in het Hoeves

Natuurpunt

Ossenstaldreef (brug over de Kleine Laak vanaf de
Langedijk) Vorst-Laakdal

www.natuurpunt.be/agenda/
werkdag-het-hoeves-54834

10/07/2022

14.00 u. - 16.30 u.

Wandeling in de Roost: Vlinders en
libellen zoeken

Natuurpunt

Parking Roostvijvers (het onverharde pad rechts)
Rooststraat Laakdal

www.natuurpunt.be/agenda/
wandeling-de-roost-vlinders-enlibellen-zoeken-2

13/07/2022

14.00 u. - 16.00 u.

Zomerbloemstuk maken

LDC De Vriendschap

LDC De Vriendschap

www.laakdal.be/lokaaldienstencentrum-activiteiten

14/07/2022

vallen duisternis

Openluchtfilm: Dealer (16+)

Gemeente Laakdal

Pastorijtuin Vorst-Centrum

www.laakdal.be

15/07/2022

13.30 u. - 16.00 u.

Workshop ice-tea maken

LDC De Vriendschap

LDC De Vriendschap

www.laakdal.be/lokaaldienstencentrum-activiteiten

16/07/2022

vanaf 14.00 u.

Inhuldiging inclusieve picknickbank
en speeltuig

Forum On!Beperkt

Speeltuin Dennenoord, Smallestraat 4, 2430 Laakdal

onbeperkt@laakdal.be of
tel. 013 67 01 10

21/07/2022

vallen duisternis

Openluchtfilm: Cool Abdoul (12+)

Gemeente Laakdal

Pastorijtuin Vorst-Centrum

www.laakdal.be

22/07/2022

14.00 u. - 16.00 u.

Basis EHBO

LDC De Vriendschap

LDC De Vriendschap

www.laakdal.be/lokaaldienstencentrum-activiteiten

27/07/2022

14.00 u. - 16.00 u.

Blitsküchen bakken

LDC De Vriendschap

LDC De Vriendschap

www.laakdal.be/lokaaldienstencentrum-activiteiten

28/07/2022

vallen duisternis

Openluchtfilm: Cruella (12+)

Gemeente Laakdal

Pastorijtuin Vorst-Centrum

www.laakdal.be

29/07/2022

-

Quiz in Varendonk

Varendonkcomité

Grote Steenweg t.h.v. nr77

www.varendonk.be

AUGUSTUS
04/08/2022

vallen duisternis

A Quiet Place II (16+)

Gemeente Laakdal

Pastorijtuin Vorst-Centrum

www.laakdal.be

05/08/2022

18.00 u.

Boerenkermis

Cecilia²

Gijperstraat 1

www.cecilia2.be

06/08/2022

13.00 u.

Boerenkermis

Cecilia²

Gijperstraat 1

www.cecilia2.be

07/08/2022

13.00 u.

Boerenkermis

Cecilia²

Gijperstraat 1

www.cecilia2.be

07/08/2022

10.00 u. - 17.00 u.

Grote binnen en buiten rommelmarkt

Rocky Events

Expo De Vesten, Kanaalweg 6, Veerle-Laakdal

11/08/2022

vallen duisternis

Openluchtfilm: Dune (12+)

Gemeente Laakdal

Pastorijtuin Vorst-Centrum

www.laakdal.be

12/08/2022

19.00 u.

Bierfestival

BBC Laakdal

Veerledorp

www.bbclaakdal.be

12/08/2022

17.00 u. - 2.00 u.

Buurtshow

Buurthuis

Zandstraat 13

www.buurtshows.be

13/08/2022

16.00 u.

Bierfestival

BBC Laakdal

Veerledorp

www.bbclaakdal.be

13/08/2022

17.00 u. - 2.00 u.

Buurtshow

Buurthuis

Zandstraat 13

www.buurtshows.be

13/08/2022

9.00 u. - 12.00 u.

Werkdag in de Craeywinckel

Natuurpunt

Steenbergenveld (einde van de weg) Vorst-Laakdal

www.natuurpunt.be/agenda/
werkdag-de-craeywinckel

14/08/2022

14.00 u.

Bierfestival

BBC Laakdal

Veerledorp

www.bbclaakdal.be

15/08/2022

8.00 u. - 12.00 u.

Processie

Kerkfabriek O.L.V.

Wijngaardbos 48

/

17/08/2022

14.00 u. - 16.00 u.

Spelletjesnamiddag

LDC De Vriendschap

LDC De Vriendschap

www.laakdal.be/lokaaldienstencentrum-activiteiten

18/08/2022

vallen duisternis

Openluchtfilm: House of Gucci (12+)

Gemeente Laakdal

Pastorijtuin Vorst-Centrum

www.laakdal.be

20/08/2022

Vanaf 19.00 u.

Zomerpodium: Daalman en Isabelle A

Dienst cultuur

Pastorijtuin Vorst-Meerlaer

/

21/08/2022

14.00 u. - 16.30 u.

Wandeling in Veerle-Heide: Genieten
van de heide

Natuurpunt

De kerk van Veerle-Heide, Zandstraat

www.natuurpunt.be/agenda/
wandeling-veerle-heide-genietenvan-de-heide-54923

24/08/2022

13.00 u. - 16.00 u.

Levensboom maken met jutekoord

LDC De Vriendschap

LDC De Vriendschap

www.laakdal.be/lokaaldienstencentrum-activiteiten

25/08/2022

vallen duisternis

Openluchtfilm: No Time to Die (12+)

Gemeente Laakdal

Pastorijtuin Vorst-Centrum

www.laakdal.be

25/08/2022

Infosessie opleidingen HIK
18.30 u. - 21.00 u.
Volwassenenonderwijs

CVO HIK

Campus Laakdal, Vorstse Baan 3, Veerle-Laakdal

www.hik.be

26/08/2022

-

Met de bus naar Buitenbeenpop

Forum On!Beperkt

/

www.buitenbeenpop.be

27/08/2022

9.30 u. - 19.00 u.

Laakdal zonder grenzen

VZW Vorst Leeft

Kwade Plas 1

www.laakdalzondergrenzen.be/

Tips voor niet alledaagse trips
De zomervakantie staat voor de deur! Tijd voor uitstapjes! De Laakdalse klassiekers zoals het Klompenbelevingspad
en -museum, speeltuin Dennenoord, de eTuktuks aan de stoomzagerij… je kent ze intussen wel. We willen je graag een paar
minder gekende parels en leuke activiteiten voorstellen. Wat denk je van een kapellekestocht? Of ga je liever op zoek naar de
Weidebeekjuffer? Ga op trot met je kinderen met een gratis wandelapp voor extra amusement. Of trek je liever je wandel- of
mountainbikeschoenen aan? Ook op culinair vlak heeft Laakdal heel wat te bieden! De merodelabelhouders heten je van harte
welkom!

Apps
Vossenstreken
De app voor kleine en grote avonturiers!
Vossenstreken is een gratis wandelapp voor kinderen van 5 tot 12 jaar.
De app neemt je mee de natuur in. Onderweg krijg je opdrachten zoals ‘leren fluiten
op een eikeldopje’ of ‘de geluiden van een gaai herkennen’. Ideaal voor een unieke
en speelse beleving in de Vlaamse natuur! In Laakdal kan je starten aan den Eik.
Meer info: vossenstrekenapp.com
Download de Vossenstrekenapp gratis via Google Play of de App Store.

De ErfgoedApp

Vossenfeitjes
•
•
•
•
•

“Weetje: Tijdens
elke route zijn er
leuke fotomomenten
voorzien.”

Per wandelroute kan je twee badges sparen.
Nadat je vijf badges hebt behaald, krijg je een verrassing.
De routebeschrijving en uitleg zijn duidelijk.
Tijdens de wandelingen ervaar je, beleef je en beweeg je.
Je combineert natuur, cultuur en geschiedenis.

Of je nu een museum bezoekt, door de
velden trekt of een nieuwe stad verkent: Erfgoed vind je overal. Dankzij de
ErfgoedApp ontdek je het rijke aanbod
in heel Vlaanderen in een handomdraai.
In Laakdal kan je vertrekken voor erfgoedwandelingen of -fietstochten. Je
komt terecht op bijzondere plaatsen
en beluistert boeiende verhalen op je
eigen tempo. Zo kan je op zoek gaan
naar Norbertijnenerfgoed in de deelgemeenten of tijdens een fietstocht langs
de Laakdalse Boerenschansen.
Meer info: erfgoedapp.be
Download de ErfgoedApp gratis via
Google Play of de App Store.
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Wandelen & fietsen
10.000 stappen-wandeling
Aan de sporthal in Veerle vertrekken twee mooie wandellussen:
eentje van 6 km en eentje van 8 km. Ideaal om aan je 10.000
stappen te komen.

PRAKTISCH

Vertrek aan de sporthal,
Kwade Plas 1, 2431 Veerle.
De wandelroutes volgen de
rood/witte borden van het
wandelknooppuntennetwerk De Merode.

Pin je punt
Toerisme Provincie Antwerpen en Toerisme Vlaanderen
lanceerden ‘Pin je punt’. Wie gebruik maakt van online fiets- of
wandelplanners of applicaties, of de gedrukte kaart en gids,
ondervond vast al dat er vaak nuttige informatie ontbreekt.
Denk maar aan laadpunten voor je e-bike, openbare toiletten,
rustpunten, speeltuinen voor kinderen of een gezellige picknickplek waar je kan lunchen met vrienden.
Met ‘Pin je punt’ kunnen we deze informatie zélf bij elkaar
sprokkelen. Het is een open toerismekaart waaraan iedereen
kan bijdragen en waaruit iedereen informatie kan hergebruiken.
Met ‘Pin je punt’ word jij een OpenStreetMap-bijdrager.

Mountainbiken
met kinderen
LUS 1: 6 KM

Door de Roost (met laarzen indien nat)
222 – 179 – 172 – 220 – 179 – 222 – richting 77

LUS 2: 8 KM

77 – 412 – 127 – 253 – 124 – 126 – 188 – 172 – 179 – 222
Kriebelt het om nog meer te wandelen?
Surf naar www.laakdal.be/wandelen-in-laakdal.

10.000 stappen - weetjes:
• 7 à 8 km is gelijk aan 10.000 stappen.
• Als je 5 km per uur wandelt, ben je ongeveer 1,5
uur onderweg om je 10.000 stappen te halen. En
dat betekent doorstappen.
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De rode lus van de
mountainbikeroute in
Eindhout kreeg het label
‘kindvriendelijke mountainbikeroute’ van Sport
Vlaanderen. De tocht is
ongeveer 10 km lang en
71% van de route is onverhard. Achteraf kan je uitblazen op het terras van
speeltuin Dennenoord
terwijl de kinderen zich
amuseren in de speeltuin.
Startplaats:
Smallestraat 1, 2430 Eindhout (parking Dennenoord)
Meer info:
www.sport.vlaanderen/media/17023/mtb-laakdal-rode-luseindhout.pdf

Op stap langs de kapel van Schollaert

Elk toeristisch relevant punt kan je via de
‘Pin je punt’-tool makkelijk toevoegen.
Pin mee en help op die manier je medewandelaar en -fietser om nuttige locaties
terug te vinden langs de Laakdalse en
Vlaamse fiets- en wandelroutes.
Voor meer informatie én je eerste pinpuntje, surf naar www.toerismevlaanderen.be/
nl/pinjepunt en pinnen maar!

We nemen je in Vorst-Meerlaar mee naar de
kapel van Schollaert. Deze kapel is in 1859
gebouwd voor de overleden schoonvader
van Schollaert, Désiré Van den Schrieck en
Van den Schrieck was toen eigenaar van de
hoeve van Gemp, die aan de ingang van de
huidige camping stond. Van den Schrieck
was gemeenteraadslid in Leuven, voorzitter
Academie Schone Kunsten, rentenier en mecenas van kunst. De bekende Leuvense
architect Jozef Piscador was de architect. Er wordt gezegd dat Schollaert en Helleputte er elke avond gingen bidden als ze op vakantie waren in Vorst.
Vertrek: kasteel Meerlaer, Verboekt
Knooppunten: 364 – 387 – 365 – 372 – 364 (6,6 km)

Onze Laakdalse kapelletjes zijn belangrijk erfgoed. Daarom gaat de Merode
op zoek naar bijzondere kapelletjes in de Merode. Daar hebben we jou voor
nodig! Welk kapelletje uit Laakdal (of het brede Merodegebied) mag volgens
jou niet ontbreken? En waarom? Vertel het ons via www.laakdal.be/kapellen!
Nadat we de gegevens verzameld hebben, wordt er een Vlaamse inventaris
gemaakt van de kapellen.

Vlinders en libellen zoeken in de Roost
Libellen en vlinders kijken is een aangename bezigheid.
Volg het speelse gefladder van vlinders en zie hoe ze hun
mooi gekleurde vleugels tonen in rust. Libellen hebben
minder kleurrijke vleugels maar hebben andere talenten!
Het zijn echte luchtacrobaten die tegen hoge snelheden
hun prooien in de vlucht vangen. Wonderbaarlijk! Want
eigenlijk zijn libellen waterinsecten. Als larve verblijven ze
het grootste deel van hun leven onder water!
Neem 10 juli deel aan de vlinder- en libellenwandeling van
Natuurpunt (afdeling Laakdal) in natuurgebied de Roost.
Voor meer info en een overzicht van alle activiteiten, surf
naar www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-laakdal.

Weetje: Op zomerse dagen kan je vlinders en libellen vinden in de omgeving van knooppunt
220 in de Roost. Voor libellen moet je aan knooppunt 326 zijn. Of ontdek langs de oevers van
onze beken de typische libellesoort voor Laakdal: de Weidebeekjuffer.
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Kapellen in Laakdal

>>>

De bib, voor een zomer vol leesplezier!
Eindelijk weer zomer, zalig toch! De bib is er zowel voor de thuisblijvers als de verrevakantiegangers.
• Vakantiegevoel in eigen land of streek? Zoek in onze catalogus op het trefwoord
‘wandelgids’ of ‘fietsgids’ en je krijgt een hele lijst van inspirerende boeken om er
op uit te trekken. Wat zeg je bijvoorbeeld van “De kleine wandelgids: 25 bijzondere
routes in Vlaanderen” (Lus de Ridder), of het “Groot fietsboek Ardennen: de 50
mooiste fietsroutes in Wallonië”?
• Beleef bloedstollende momenten vanuit je hangmat met de heerlijke thrillers die we
bij ons in de kijker plaatsen in het kader van “de Zomer van het Spannende Boek”.
Sterre Carron, Camilla Läckberg, Toni Coppers, Linda Van Rijn, Karin Slaughter,
Nicci French en nog veel andere namen.
• Naar het buitenland maar niet veel plaats in je bagage? E-boeken bieden dé oplossing.
Toch liever een papieren boek? Probeer een dwarsligger. Dat is een volledig boek
maar vederlicht en niet groter dan je hand.
Vind je goesting in ons enorm leesaanbod via onze catalogus:
www.laakdal.bibliotheek.be. Hulp nodig bij het zoeken?
Wij staan met veel plezier voor je klaar!

Ontdek onze
Merodelabelhouders!
Ondernemingen of organisaties met het Merodelabel willen
de beleving van landschapspark de Merode vergroten vanuit
hun eigen onderneming. Ze spelen op een slimme manier
in op de ontwikkelingen, kwaliteiten en het karakter van
Landschapspark de Merode. Lokaal, authentiek, gastvrij en
duurzaam zijn hierbij basisprincipes. Labelhouders kunnen
heel divers zijn in hun aanbod. Van horeca en hoeveproducent
tot wandelcoach of landschapsverteller. Elke onderneming
met het Merodelabel is verbonden met of gelegen binnen het
landschapspark de Merode.
Meer info: www.bezoekdemerode.be

Koffiebar
Het Kleine Geluk
Stop tijdens je zomerse fietstocht
in koffiebar Het Kleine Geluk in
ontmoetingscentrum ’t Fortun.
Bewoners van dagcentrum
Vogelzang baten de koffiebar uit.
Ze ontvangen je enthousiast met
een grote glimlach! Bovendien
maak je tijdens de zomermaanden
kans op een heerlijke prijs. Wie in
juli of augustus iets komt drinken en een invulstrookje indient,
maakt kans op een mini-brunch
voor twee!
Waar? Smissestraat 3,
Vorst-Centrum
Wanneer? Woensdag en vrijdag
van 11.00 u. tot 16.00 u. Gesloten
van 11 juli tot 22 juli.
Meer info?
www.fortunlaakdal.be

Ontdek de Merodelabelhouders in Laakdal:
• Klompenmuseum & Afspanning Den Eik
www.klompenmuseum.be, www.deneik.com
Hoeve Den Eik 3, 2431 Laakdal
• Oude Stoomzagerij - www.laakdal.be
Heistraat 2a, 2430 Laakdal
• Ambachtelijke koffiebranderij Mokapi 1881 bv
mokapi.be
Eindhoutseweg 41, 2431 Veerle-Laakdal
• InDeSoep - www.indesoep.be
Oude Geelsebaan 102/3, 2431 Veerle-Laakdal
• B&B Art Of Dreams -www.artofdreams.be
Markt 14, 2430 Laakdal
• Kasteel KaNeel - kasteelkaneel.be
Eindhoutdorp 13, 2430 Laakdal
• De Saffraanboer
www.facebook.com/desaffraanboer.be
Zandstraat 16, 2431 Laakdal

Benieuwd naar nog meer?
Surf naar www.laakdal.be/toerisme of kom naar
het onthaal in het gemeentehuis en ontdek tal van
toeristische brochures over onze regio.
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Dit jaar zetten we tijdens
onze jaarlijkse huldiging alle
genomineerde sportlaureaten
in de bloemetjes.
Ze leverden stuk voor stuk
mooie prestaties het voorbije
coronajaar. Wij stellen ze ook
graag aan jullie voor!
Proficiat allemaal!

G-Sporters Nienke en Bart
Nienke Mondelaers en Bart Bosmans
werden genomineerd in de categorie
‘G-sporter’.

IDENTIKIT NIENKE
MONDELAERS
Leeftijd: 15 jaar

Sport: Paardrijden

Categorie: G-paardrijden
en paardrijden
Club: Ponyclub

Sportprestaties:
• Overgang van pony naar paardensport
• Afsluiten ponywedstrijden
• 3de in dressuur
• 1ste in stijlspringen
• G-werking dressuur: Goud in I love
jumping en provinciaal kampioen
G-werking dressuur

G-SPORTER BART
BOSMANS IS NIET AAN
ZIJN PROEFSTUK TOE.
Bij welke club ben je aangesloten?
Bart: “Ik ben aangesloten
bij atletiekclub Looise AV
en neem deel als atleet met een beperking. Ik neem ook
regelmatig deel aan wedstrijden voor valide sporters.”
Het afgelopen sportjaar was een bijzonder jaar?
Bart: “Dat kan je wel zeggen. Tot midden juni vorig jaar
werden er geen wedstrijden georganiseerd voor AMH (atleten met een handicap). We mochten niet in grote groepen
trainen waardoor ik vaak op mezelf moest trainen. Dat deed
ik met behulp van het schema dat mijn clubtrainer me toestuurde. Vanaf eind juni mochten de wedstrijden opnieuw
doorgaan. Mijn doorzettingsvermogen, ook tijdens corona,
heeft me dan gelukkig wel weer mooie prestaties opgeleverd! Zo haalde ik verschillende eerste plekken tijdens de
Special Olympics in Luxemburg en Nederland.”
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Onze sportlaureaten
in de kijker

Leve de sportmeisjes en sportjongens!
Nanou Thys, Tess Claes en Kiara Nijst mochten
zich ‘sportmeisjes’ van het jaar noemen en Thijs
Van De Weyer, Yirre Saenen en Senne Pirard
de ‘sportjongens’.

SPORTJONGEN: YIRRE SAENEN
Yirre motorcrost in de categorie
125cc, U15. Hij is Belgisch kampioen
en VLM Kampioen.
Toen het seizoen na corona eindelijk
weer van start kon gaan, won Yirre
de eerste wedstrijd waaraan hij dit
seizoen deelnam. Daarna was direct de trend gezet. Hij behaalde
het afgelopen seizoen maar liefst 7 keer een eerste en 5 keer een
tweede podiumplaats.

IDENTIKIT
TENNISTALENT
NANOU THYS
Op haar 14de mocht
Nanou Thys al de
Belgische kampioenstitel tennis
bij de dames 2
op haar palmares
schrijven!
Leeftijd: 15 jaar
Sport: tennis

Sportprestaties:
•
•
•
•
•
•

Belgisch kampioen dames 2
Limburgs kampioen dames 2
Winnaar criterium dames 2
2 keer halve finale Tennis Europe tornooien
Winnaar dames 1 tornooi Rebecq
2 keer winnaar dubbel Tennis Europe

Samen kunnen we meer: sportclubs in de kijker!
Bij de jeugdsportclubs kregen jeugdclub
TC Laakdal en G&M Young Cycling Team
een trofee.

RUGBYCLUB LAAKDAL
ZET RUGBY OP DE KAART.
Rugbyclub Laakdal werd opgericht
in 1982 op een veld aan de sporthal in
Veerle. Dit jaar bestaat de club dus 40
jaar. In 2022 vieren ze niet alleen het
40-jarig bestaan van de Rugbyclub,
maar ook het 10-jarig bestaan van
hun vrouwenploeg.
De eerste 23 jaar bestond de club enkel uit een seniorenploeg. Pas
in 2005 zijn ze gestart met een jeugdwerking. Nu telt Rugbyclub
Laakdal meer dan 200 leden en is ze een vaste waarde in de rugbywereld.
Doordat de club enkel met vrijwilligers werkt en niemand vergoed
wordt binnen de club, kunnen ze het lidgeld beduidend lager
houden dan vele andere sportclubs.

22

SPORTJEUGDCLUB G&M YOUNG CYCLING
TEAM BLINKT UIT IN MOUNTAINBIKE.
Ondanks de late start van het mountainbikeseizoen behaalde het G&M Young Cycling
Team 91 podiumplaatsen en 36 overwinningen over 2 disciplines. Ze huldigden 9 kampioenen waaronder een Vlaams kampioen,
7 Limburgse kampioenen en een Belgisch
kampioen in Houffalize.
De sportclub neemt niet alleen deel aan wedstrijden maar ze organiseren ook eigen activiteiten. Zo organiseerden ze een eigen mountainbikewedstrijd, een mountainbikekamp en een
jongens- en meisjesdag.
De club was te zien op vele tv-crossen bij de
profs en ze werken sinds begin
2022 samen met
het profteam
van Deschacht
Hens Maes.
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Sportmannen en -vrouwen aan de top
Wendy Janssen, Sterre Hendrickx, Messalina Pieroni en Sofie Serre werden
genomineerd voor de categorie ‘sportvrouw’. Ferre Dauwen, Devlin Neyens,
Freddy Tousenst en Carl Plasschaert werden genomineerd in de categorie
‘sportman’.
SPORTVROUW STERRE HENDRICKX STAAT
HAAR MANNETJE IN CYCLOCROSS .
Waarom doe je mee aan deze selectie?
“Op deze manier wil ik het dames- en meisjesveldrijden promoten en laten zien dat wij ons mannetje
kunnen staan bij het crossen. Ik hoop dat in de toekomst de vrouwencyclocross wordt gelijkgesteld met
de mannencyclocross.”
Overzicht gewonnen titels Sterre:
•
•
•
•
•
•

BK ploegentijdrit: 2de plaats
Koers Berchem: 3de plaats
Provinciaal kampioenschap: 3de plaats
Oostenrijk loopwedstrijd: 3de plaats op 10km
Cyclocross Diepenbeek: 1ste plaats
Selectie wereldbeker Namen cyclocross
door Belgium Cycling
• Cyclocross Arendonk: 3de junior

SPORTMAN FERRE DAUWEN BOKST HET VOOR
ELKAAR.
Kan je iets vertellen
over je prestaties?
“Ik boks sinds 2019 bij
Boxing Club Meerhout.
Door corona heeft alles
lang stilgelegen waardoor ik niet kon deelnemen aan wedstrijden. Sinds kort gaat dit
wel opnieuw. Zo nam
ik deel aan het Vlaams
kampioenschap en won ik deze wedstrijd!”
Wat maakt van jou een goede bokser?
“Mijn trainer en medeboksers zeggen dat ik talent
heb. Mijn lengte speelt bij deze sport ook in mijn
voordeel. Het feit dat ik zo snel Vlaams kampioen
ben geworden bevestigt dat ik sterk bezig ben.”
Welke ambities heb je?
“Voor mijn 18de wil ik Belgisch kampioen worden.”
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1000 x dank aan
onze verdienstelijken
Tenslotte zijn onze sportclubs en sporters niets
zonder enthousiaste vrijwilligers, trainers, bestuursleden, supporters, scheidsrechters…
Allemaal spelen ze een heel belangrijke rol in
de successen en de beleving van onze sporters.
Dikke merci aan verdienstelijken Robert Neuts
en Erwin Vandeweyer van TC Laakdal, oudste
actieve scheidsrechter Mil Bosmans en Jean Van
Gossum jeugdtrainer bij Laakdal AV.
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VIERGESLACHT

WELKOM IN LAAKDAL

Baby Oona Vanheyst
18 maart 2022 geboren
Mama Valerie Huybrechts
Grootmoeder Katia Proost
Overgrootmoeder Sonja Giels

17/01/2022 (Eindhout)
+17/01/2022
Flor Aerts
Hans Aerts & Olina Leysen

22/04/2022 (Veerle)
Bart Nysmans & An Lambrechts
16/04/2022 (Vorst-Centrum)
Ruben Hoes & Lot Cuypers

20/04/2022 (Veerle)
Estelle Fonteyn
Dimitri Fonteyn & Chloë Wouters

05/04/2022 (Vorst-Meerlaar)
Jaline Gaethofs
Bendert Gaethofs & Liesse Knaepen
28/03/2022 (Vorst-Centrum)
Elena Hannesse
Miguel Hannesse &
Messalina Lintermans
22/03/2022 (Eindhout)
Max Jansen
Marco Jansen & Rani Peeters
07/03/2022 (Veerle)
Niya Hasbi
Abdellatif Hasbi & Nabila Belhamriti

26/05/1972 (Eindhout)
Isidoor ‘Door’ Beyens &
Dora De Vrindt

07/05/2022 (Vorst-Meerlaar)
Wim Saenen & Valerie Goris

24/04/2022 (Vorst-Meerlaar)
Axelle Gebruers D. Milonas
Jelle Gebruers & Asther D. Milonas

10/04/2022 (Eindhout)
Rosalie Van Kerckhoven
Glenn Van Kerckhoven &
Leen Van den Brandt

14/05/2022 (Vorst-Centrum)
Ruud Smets & Stefanie Lenaerts

02/06/1972 (Veerle)
Constant Rutten & Liliana Nys

07/05/2022 (Vorst-Meerlaar)
Frederik Severyns & Sanne
Lommelen

24/04/2022 (Eindhout)
Dré Slegers
Jef Slegers & Annelies Liekens

15/04/2022 (Vorst-Meerlaar)
Çois Smets
Steven Smets & Jéléna Milosavljevic

21/05/2022 (Vorst-Centrum)
Koen Van de kerkhof &
Mieke Cools

15/04/2022 (Veerle)
Glenn Van Geel &
Dagmar Eyckmans

HUWELIJKEN

08/04/2022 (Veerle)
Kristof Janssens &
Bianca Verboven

27/05/2022 (Vorst-Centrum)
Mario Dillen & Sofie Janssens

05/05/1972 (Vorst-Centrum)
René Verhaert &
Noëlla Eyckmans

05/05/1972 (Veerle)
Edgard Schollen & Lea Hillen

28/05/2022 (Vorst-Meerlaar)
Joren Van Roie & Elke Hoste

27/05/2022 (Eindhout)
Bob Couwberghs & Nikki Hannes

05/05/1972 (Eindhout)
Willy Belmans & Sonja Rauws

05/05/1972 (Vorst-Centrum)
Gustaaf Smets & Rita Mondelaers

28/05/2022 (Veerle)
Tom Alaerts & Chantal Hermans

28/05/2022 (Veerle)
David Kerremans &
Claudia Boonen

12/05/1972 (Eindhout)
Karel Vandecruys &
Maria ‘José’ De Busser

DIAMANTEN JUBILEUM

BRAVO VOOR ONZE JUBILARISSEN
GOUDEN JUBILEUM

30/06/1972 (Veerle)
Hubertus ‘Hubert’ Vansweevelt &
Simone Limet

16/06/1962 (Vorst-Meerlaar)
Josephus ‘René’ Celen &
Julia Dierckx
02/06/1962 (Veerle)
Alfons Steurs &
Angella Peetermans
02/06/1962 (Vorst-Centrum)
Achiel Den Hondt &
Alphonsina Claes

21/05/2022 (Vorst-Meerlaar)
Glenn Ooms & Evy Dens
21/05/2022 (Veerle)
Marc Daems & Lilly Peeters

Maria Van der Borght werd 90 en vormt al drie keer een viergeslacht:
• Dochter Hilde Clerckx (63 jaar) - kleindochter Ellen Vos (35 jaar) achterkleindochter Rosalie Van Dessel (1 jaar)
• Dochter Lief Clerckx(61 jaar) - kleindochter Leen De Peuter (33 jaar) achterkleindochter Julie Klockaerts (9 maanden)
• Dochter Lief Clerckx (61 jaar) - kleindochter Joke De Peuter (35 jaar) achterkleindochter Hannelien Flo (10 jaar)

29/06/1972 (Vorst-Centrum)
Etienne Aerts & Vera Huybrechts
23/06/1972 (Vorst-Meerlaar)
René Verluyten &
Christiane ‘Chris’ Van Sweevelt
23/06/1972 (Eindhout)
Alfons Smets & Jenny Puttenaers
09/06/1972 (Vorst-Centrum)
Alfons Vanroy & Arlette Beyens

16/05/1962 (Vorst-Centrum)
Jozef Engelen & Rosalia Falot
12/05/1962 (Vorst-Centrum)
Bonaventura ’Willy’ Nicasy &
Hilda Taels
05/05/1962 (Veerle)
Juliaan ‘Eugeen’ Dens & Pelagia
‘Sieke’ Van Gheel

02/06/1972 (Veerle)
Willy Van Aerschot &
Nelly Beyens
02/06/1972 (Vorst-Meerlaar)
Georges ‘Jos’ Vannoppen &
Mariette Delarbre
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04/05/1957 (Vorst-Meerlaar)
Victor Mangelschots &
Virginia Nicasy
04/05/1957 (Vorst-Centrum)
Jozef ‘René’ Van Mol &
Helena ‘Lena’ Buntjens

°22/03/1945 +01/05/2022
(Veerle)
Angelina ‘Angele’ Hufkens
°18/03/1931 +30/04/2022
(Vorst-Meerlaar)
Theodorus ‘Theo’ Hendriks
°10/09/1923 +26/04/2022
(Vorst-Meerlaar)
Gerardina ‘Anna’ Verwimp
°21/08/1942 +26/04/2022
(Eindhout)
Benoit Rutten
°11/12/1946 +24/04/2022
(Vorst-Centrum)
Amanda ‘Manda’ Van Roy

OVERLIJDENS

°15/10/1945 +29/05/2022
(Veerle)
Theophiel ‘Theo’ Delsaerdt
°30/05/1934 +27/05/2022
(Vorst-Meerlaar)
Carolina ‘Yvonne’ Huygens
°28/06/1946 +25/05/2022
(Vorst-Meerlaar)
Lucien Cools
°09/07/1928 +20/05/2022
(Vorst-Meerlaar)
Bertha Mertens
°17/11/1938 +19/05/2022
(Vorst-Centrum)
Jules Peys
°25/03/1933 +16/05/2022
(Vorst-Centrum)
Maria ‘Fien’ Sools
°04/04/1949 +15/05/2022
(Veerle)
Marcel Schoovaerts
°13/05/1938 +10/05/2022
(Eindhout)
Constant ‘Stan’ Bosmans
°04/05/1938 +08/05/2022
(Westerlo)
Pieter ‘Sus’ Bervoets
°22/08/1930 +07/05/2022
(Middelkerke)
Antonia ‘Jeanne’ Driezen
°22/04/1938 +05/05/2022
(Vorst-Meerlaar)
Dymphna ‘Dimpke’ Huygens
°20/08/1944 +03/05/2022
(Vorst-Centrum)
Johannes ‘Jan’ Snels

°05/02/1945 +17/04/2022
(Vorst-Meerlaar)
Maria Van Genechten
°13/12/1937 +14/04/2022
(Veerle)
Maria ‘Mia’ Huybrechts
°30/04/1929 +13/04/2022
(Vorst-Centrum)
Wilma Schleyer
°03/05/1927 +11/04/2022
(Eindhout)
Leonia Wynants
°18/05/1954 +10/04/2022
(Vorst-Meerlaar)
Josée Teunkens
°14/06/1958 +06/04/2022
(Veerle)
Eddy Van Looy
°07/10/1949 +05/04/2022
(Vorst-Meerlaar)
Guido Thys
°18/03/1936 +01/04/2022
(Veerle)
Joanna ‘Jeanneke’ Taels
°05/04/1943 +26/03/2022
(Vorst-Centrum)
Cecilia ‘Hermine’ Raeymaekers
°19/08/1925 +23/03/2022
(Veerle)
Delphina ‘Fin’ De Vriendt
°06/05/1968 +21/03/2022
(Vorst-Meerlaar)
Ludo Vanelven
°23/02/1962 +21/03/2022
(Veerle)
Annemieke ‘Annemie’ Schroven
°09/02/2000 +20/03/2022
(Veerle)
Nico Truong

VACATURES
DESKUNDIGE LOKALE ECONOMIE EN LANDBOUW
Onze medewerk(st)ers zetten zich dagelijks in om een groene
gemeente te creëren waar natuur, landbouw en bedrijvigheid
hand in hand gaan. Wil jij de sleutelfiguur zijn die meewerkt
aan een duurzame ruimte om te ondernemen en die het lokaal
ondernemerschap ondersteunt?
Functie:
• Je bent het aanspreekpunt voor burgers en ondernemers
(handelaars, KMO, landbouwers…) m.b.t. het beleidsdomein.
• Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van ambulante handel, kermissen en markten en maakt de reglementen
op.
• Je informeert de doelgroep over subsidiemogelijkheden,
wijzigingen in de regelgeving en acties.
• Je staat in voor de verfraaiing van de omgeving in functie
van de handelaars, bv. kerstverlichting, banners…
• Je bouwt een netwerk en relaties op met de lokale ondernemers en landbouwers.
• Je zorgt voor overleg tussen de doelgroep en beleidsmakers, bv. landbouwraad en forum ondernemen.
• Je staat in voor het voorbereiden en uitvoeren van
beleidsbeslissingen in samenwerking met interne en
externe partners.
DIENSTHOOFD PERSONEEL
Gemeente Laakdal wil een betrouwbare werkgever zijn
met gemotiveerde, tevreden en loyale werknemers. Onze
personeelsdienst werkt hier dagelijks aan mee. Om dit
team aan te sturen, zijn we op zoek naar een energieke en
verbindende leidinggevende.
Functie:
• Je motiveert en coacht je medewerkers en stimuleert een
goede samenwerking.
• Je zorgt voor een vlot verloop van het personeelsbeheer en
de loonadministratie.
• Je werkt samen met de deskundige personeel aan de
uitwerking, implementatie en evaluatie van het HRM-beleid.
Je neemt een actieve rol bij het uitwerken en implementeren van dit HRM-beleid.
• Je bent verantwoordelijk voor de budgetten en rapportering
van de personeelsdienst.
Interesse?
Registreer je alvast als spontane sollicitant via www.laakdal.
be/vacatures of volg ons op facebook. Beide vacatures komen
in de zomervakantie online!
Voor meer info: contacteer de dienst Personeel & Organisatie
(tel. 013 67 01 10 – personeel@laakdal.be).
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BRILJANTEN JUBILEUM

Onthaal gemeentehuis

Markt 19, 2430 Laakdal
tel. 013 67 01 10, info@laakdal.be, www.laakdal.be
Meer info over dienstverlening op afspraak: www.laakdal.be
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

09 u.-12 u., 14 u.-16 u. en 18 u.-20 u.
09 u.-12 u. en 14 u.-16 u.
09 u.-12 u. en 14 u.-16 u.
09 u.-12 u. en 14 u.-16 u.
09 u.-12 u.

Bibliotheek

Markt 19, 2430 Laakdal
tel. 013 67 01 20, laakdal.bibliotheek.be
maandag
09 u.-12 u. en 18 u.-20 u.
dinsdag
09 u.-12 u.
woensdag
09 u.-12 u. en 14 u.-20 u.
donderdag
09 u.-12 u.
vrijdag
09 u.-12 u. en 18 u.-20 u.
zaterdag
10 u.-12 u.

Sluitingsdagen gemeente, sporthal en bibliotheek
maandag
donderdag
maandag
dinsdag
woensdag
vrijdag
zondag
maandag
zondag
maandag

11/07/2022
21/07/2022
15/08/2022
01/11/2022
02/11/2022
11/11/2022
25/12/2022
26/12/2022
01/1/2023
02/1/2023

Politie aangiftes aan het loket op afspraak

Markt 19, 2430 Laakdal-tel. 014 57 01 12, fax 014 57 01 11,
wijkteamlaakdal@pzglm.be, www.pzglm.be
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

09 u.-12 u.
14 u.-16 u.
09 u.-12 u. en 14 u.-16 u.
14 u.-16 u.
09 u.-12 u.

Burgemeester Tine Gielis
CD&V
Oude Veerlebaan 19, 2430 Laakdal
Tel. 014 86 74 25, 0477 87 17 94
tine.gielis@laakdal.be
Zitdag: na telefonische afspraak maandagavond
van 18.00 u. tot 20.00 u. (uitgezonderd school
vakanties) in het gemeentehuis.
Bevoegd voor: Veiligheid & algemeen beleid,
Openbaar domein, Burgerlijke stand, Onderwijs

Schepen Frank Sels
Prolaakdal
Kapelleberg 87, 2430 Laakdal
Tel. 0495 58 63 69
franksels@telenet.be
Zitdag: na telefonische afspraak, op maandag
avond 18.30 u. tot 20.00 u. in het gemeentehuis, andere dagen (na telefonische afspraak)
Bevoegd voor: Ruimtelijke ordening, Mobiliteit,
Jeugd en wijkwerking

Schepen Gerda Broeckx
CD&V
Grote Langvoort 10, 2430 Laakdal
Tel. 0491 07 40 69
gerdabroeckx@hotmail.com
Zitdag: na telefonische afspraak.
Bevoegd voor: Cultuur, Toerisme, Festiviteiten,
Landbouw, Senioren & begraafplaats

Schepen Benny Smets
Prolaakdal
Oude Veerlebaan 45, 2430 Laakdal
Tel. 014 86 84 84, 0475 30 72 60
benny.smets@proximus.be
Zitdag: na telefonische afspraak.
Bevoegd voor: Klimaat, Dierenwelzijn,
Sport, Internationale samenwerking

Intercommunaal recyclagepark Meerhout

Kiezel 300, 2450 Meerhout (Zittaart)-tel. 014 86 73 59
Openingsuren:
maandag
08 u. - 15.45 u.
dinsdag
08 u. - 15.45 u.
woensdag
08 u. - 15.45 u.
donderdag
08 u. - 15.45 u.
vrijdag
08 u. - 15.45 u.
zaterdag
09 u. - 14.45 u.
Sluitingsdagen:
Dinsdag 1/11/2022
Vrijdag 11/11/2022
Zondag 25/12/2022
Zondag 1/1/2023

Raad voor Maatschappelijk Welzijn &
gemeenteraad 2022:

Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 19.30 u.,
gemeenteraad 20 u.
28 juni, 27 september, 25 oktober, 22 november,
20 december.
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Schepen Jurgen Mensch
Prolaakdal
Meerlaarstraat 189, 2430 Laakdal
Tel. 0472 97 00 44,
jurgen.mensch@telenet.be
Zitdag: na telefonische afspraak.
Bevoegd voor: Ondernemen, Communicatie, ICT,
Financiën, Gezondheid

Schepen Raf Moons
CD&V
Lakstraat 11a, 2431 Laakdal
Tel. 0474 43 84 84
Raf.Moons@laakdal.be
zitdag: na telefonische afspraak
Bevoegd voor: Welzijn, Gezin, Personeel &
kwaliteitsbeleid, Sociale tewerkstelling

Het laatste woord

Beste Laakdallenaars,

Beste Laakdallenaars,

De verfraaiingswerken aan het op – en afrittencomplex naderen
zijn einde. Als slotstuk wordt weldra een kunstwerk op de rotonde geplaatst dat symbool staat voor Laakdal als onthaalpoort met
verbinding tussen 3 provinciën. Als trefpunt van de provincie
Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant bundelt onze gemeente
namelijk alle karaktereigenschappen.
• Antwerpse trots
Laakdal kent een sterk verenigingsleven dat tegelijkertijd verankerd is aan de kerketoren. We kunnen putten uit een uitgebreid
aanbod van culturele, sociale, muzikale, kunstzinnige en sportieve verenigingen. In samenwerking met onze gemeentelijke diensten hebben zij opnieuw een stevig en gevarieerd evenementenprogramma uitgewerkt voor deze zomer. Al die initiatieven
maken een ongelofelijke energie los waar ik enorm trots op ben!
• Limburgse gastvrijheid
In Limburg kunnen ze toeristische trekpleisters verzilveren in
goud. Ondertussen hebben we dat ook in Laakdal goed begrepen.
In de schaduw van enkele historische Laakdalse sites strekt zich
een mooi natuurlandschap uit. De combinatie van natuur, cultuur
en recreatie bezorgt jong en oud een unieke belevenis in onze
gemeente. Met de ontwikkeling van sites als het Klompenmuseum,
het Klompenbelevingspad, het Bosbelevingspad en de
Stoomzagerij zetten we Laakdal op de toeristische kaart.
• Vlaams-Brabants trekpaard
Laakdal trekt de economie op gang en ondersteunt de plattelandsondernemers op ons grondgebied op een actieve manier. Dit
doen we door lokale producten te promoten, een sterk horecabeleid te voeren en bij aanbestedingen rekening te houden met
bedrijven uit eigen streek. Laakdal en de omliggende gemeentes
vormen een cluster van logistieke bedrijven die zowel faciliteiten
voor bedrijven uit gans Vlaanderen als tewerkstelling aanbieden.
Het op- en afrittencomplex Geel-Oost is hier de draaischijf van.

Het is best heftig; na 2 jaar coronacrisis volgde de oorlog in Oekraïne
en kwam er een energiecrisis bovenop. Terwijl we van de ene maatschappelijke crisis naar de andere hinken, staan onze medewerkers
steeds aan de frontlijn.

Na twee jaar coronastilte vult deze zomer zich weer met vrolijkheid en festiviteiten als vanouds. Ik hoop jullie de komende maanden te mogen ontmoeten tijdens een van de vele organisaties die
in onze gemeente plaatsvinden.
Geniet van de zomer!
Tine Gielis,
jouw burgemeester

De medewerkers van de sociale dienst zorgen voor iedereen die
het moeilijk heeft. De onthaalouders en begeleidsters van de kinderopvang omringen onze bengels steeds met de beste zorgen. De
loketmedewerkers staan klaar voor alle inwoners met vragen en
dankzij de medewerkers van de buitendiensten genieten we van
goed onderhouden perken en pleintjes. Al onze medewerkers
kleuren de Laakdalse gastvrijheid en solidariteit en ik wil hen
hiervoor enorm bedanken.
De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat de buurt waarin we
wonen belangrijk is voor de inwoners. Niet iedereen vindt de weg
naar het verenigingsleven, niet iedereen durft om hulp te vragen
of vindt het eenvoudig om contacten te leggen. Om alle inwoners
zich meer thuis te laten voelen, werd onlangs gestart met een project waarbij een peter of meter een Laakdallenaar wegwijs maakt
in de gemeente. Dit project is er dus voor alle nieuwe inwoners die
op zoek zijn naar wat extra verbinding in onze gemeente.
In Eindhout zijn de werkzaamheden aan het polyvalent gebouw
volop bezig. In deze infrastructuur komt een sportzaal voor de
school, een vestiging van de buitenschoolse kinderopvang (BKO)
‘t Kakelnest en een judozaal. Volgens de huidige planning zullen
het gebouw en de omgevingswerken klaar zijn eind 2022.
Naar goede gewoonte draait de vrijetijdsdienst van Laakdal opnieuw openluchtfilms tijdens de zomervakantie. De voorstellingen
vinden plaats in het mooie decor van de pastorijtuin van VorstCentrum. Elke donderdagavond worden hier de poorten geopend
voor zowel filmliefhebbers als gezelligheidsmensen. Op 14 juli tapt
het Forum On!Beperkt de drankjes; hopelijk zie ik jullie daar!
Wil je mee werken aan een gezellig Laakdal? Geef me dan zeker
een seintje.
Raf Moons,
Schepen van Welzijn, Gezin, Personeel & kwaliteitsbeleid,
Sociale tewerkstelling
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Elke donderdagavond
in juli en augustus

7/7
Jimmenas:
Lonesome Cowboys &
De Berg van Balen
12+

14/7
Dealer
16+

21/7
Cool Abdoul
12+

28/7
Cruella
12+

4/8
A Quiet Place/Part II
16+

11/8
Dune
12+

18/8
House of Gucci
12+

25/8
No Time to Die
12+

De films spelen in de pastorijtuin van Vorst-Centrum. De toegang is gratis. Ze starten
bij het invallen van de duisternis. Breng je eigen stoel/zetel mee, dan heb je zeker
een zitplaats. Het kan afkoelen, dus een jas of een fleece is aan te raden. Er is een
dranktent voorzien waarvan de opbrengst voor de Laakdalse jeugdverenigingen is.
Bij slecht weer gaat de filmvoorstelling niet door. We communiceren dat de dag van
de voorstelling zelf via de website en Facebookpagina van onze gemeente.

